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Νέα ιστορικά υψηλά του δημοσίου χρέους της Ισπανίας
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας, το δημόσιο χρέος της χώρας, στο τέλος του
Ιουνίου τ.έ., ξεπέρασε τα 1,21 τρις ευρώ ήτοι 98,4% του ΑΕΠ, ποσό το οποίο αποτελεί ιστορικό
υψηλό για τη χώρα. Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 14,64 εκ. ευρώ, το οποίο
αποτελεί την μεγαλύτερη αύξηση για τον εν λόγω μήνα από το 2016.
Αυτή η αρνητική επίδοση οφείλεται, εν μέρει, στην αύξηση των δημοσίων δαπανών, καθώς και
στον μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η οποία, αν και αναπτύσσεται με
υψηλότερους ρυθμούς από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., συνεχίζει να επιβραδύνεται.
Παράλληλα, οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, όπως η έξοδος του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε. και
ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας, έχουν αρνητικό αντίκτυπο για την Ισπανία. Όπως είναι φυσικό,
η επιβράδυνση της οικονομίας δρα αρνητικά στην άντληση των δημοσίων εσόδων, τόσο από τον
ΦΠΑ όσο και από τον φόρο εισοδήματος.
Η Κυβέρνηση πλέον, βρίσκεται αρκετά μακριά από τον στόχο της να μειώσει το χρέος της στο
95,8% για το τρέχον έτος και υπό του 90% εντός των επόμενων ετών. Ωστόσο, η υπηρεσιακή
Υπουργός Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας της Ισπανίας, κα. Nadia Calviño δήλωσε ότι η
Κυβέρνηση θα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της.
Η πολιτική αστάθεια στη χώρα επηρεάζει επιπλέον τις δυσάρεστες εξελίξεις στην οικονομία,
καθώς πέραν της επίπτωσης σε κρατικό επίπεδο, προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Αυτόνομες
Κοινότητες στην Ισπανία. Υπενθυμίζεται ότι από τις 28 Απριλίου 2019, όποτε και
πραγματοποιήθηκαν οι γενικές εκλογές, το κράτος λειτουργεί υπό υπηρεσιακή Κυβέρνηση. Ο
υπηρεσιακός Πρωθυπουργός κ. Pedro Sanchez, δεν κατάφερε να κερδίσει την ψήφο
εμπιστοσύνης της Βουλής και έως τις 23 Σεπτεμβρίου θα προσπαθήσει να προσπαθήσει εκ νέου
να σχηματίσει Κυβέρνηση. Εάν δεν το καταφέρει, στις 10 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν
εκ νέου, εθνικές εκλογές.
Επιπροσθέτως, οι Κοινότητες της Ισπανίας είναι ανίκανες να αντλήσουν απαραίτητα κονδύλια,
καθώς στις 27 Αυγούστου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι δεν είναι εφικτή η
μεταφορά κονδυλίων στις Κοινότητες εξαιτίας της υπηρεσιακής Κυβέρνησης. Η αδυναμία του
κυβερνώντος κόμματος να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2019 ανάγκασε το κράτος να
συνεχίζει να λειτουργεί με αυτόν του 2018, δημιουργώντας προβλήματα στη χρηματοδότηση των
Κοινοτήτων. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη της χρηματοδότησης, οι Κοινότητες
έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις δαπάνες τους ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να
φανούν από τον προσεχή Νοέμβριο.
Ακόμη, η Καταλονία προέβη σε δικαστική καταγγελία προς την κεντρική κυβέρνηση, εντείνοντας
με τον τρόπο αυτόν τις ήδη τεταμένες σχέσεις τους. Η Κυβέρνηση της Καταλονίας είχε καλέσει
και τις υπόλοιπες Κοινότητες να προβούν σε σχετική ενέργεια, τακτική όμως που καμία άλλη
Κοινότητα δεν ακολούθησε.
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Είναι φανερό ότι η περαιτέρω αδυναμία σχηματισμού Κυβερνήσεως στην Ισπανία μπορεί να
προκαλέσει περισσότερα προβλήματα για την οικονομία της, ιδιαίτερα στο αβέβαιο παγκόσμιο
οικονομικό περιβάλλον του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η
ανεργία της χώρας, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο 14,02% του εργατικού δυναμικού,
συνεχίζει να μειώνεται ενώ παράλληλα η Ισπανία, ως τέταρτη οικονομική δύναμη της ευρωπαϊκής
οικογένειας, μετά την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου, κερδίζει συνεχώς έδαφος στην χάραξη
πολιτικής στην Ε.Ε..
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